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De modellen, werkbeschrijvingen en patronen zijn bedoeld voor privé
gebruik van hobbyisten. Commercieel of industrieel gebruik ervan is
niet toegestaan. De modellen, werkbeschrijvingen, patronen, tekeningen
en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd materiaal en reproductie

ervan op welke manier of in welke vorm dan ook is slechts toegestaan
door de auteurs-rechtelijke partij. Onder productie wordt eveneens
verstaan het overzetten ervan op een apparaat waarmee reproductie
van het item mogelijk is. Alle rechten voorbehouden.

1. Speld de kraagdelen met de goede kanten op elkaar en naai
de uiteinden en de buitenrand.
Knip de hoeknaden schuin af. Knip de naden iets smaller. Strijk
de naden open. 

2. Keer de kraag naar de goede kant. Controleer
of de hoeken een nette vorm hebben. Strijk de
kraag licht.
Stik de buitenrand en de uiteinden van de kraag
vlak langs de rand of op de afstand van het
naaimachinevoetje door.  

WERKBESCHRIJVING

KNIPPEN
Knip de kraagdelen uit de stof zoals aangege-
ven in de patroondelenlijst. Knip de boven-
kraag met een naad van 1 cm en knip de
onderkraag met een naad van 7 mm. Naai
beide kraagdelen met een naad van 1 cm
terwijl u de onderkraag iets rekt zodat de
kraag mooi valt. 

Geef op de buitenrand en op de bevestigings-
rand van de kraag het patroonteken van
middenachter aan en geef op de bevestigings-

rand ook het patroonteken van de schouders
aan (knip de naad ± 3 mm in). 
Geef de patroontekens van middenvoor en
middenachter en van uiteinden van de kraag
aan op de hals van de panden door de naad
in te knippen. 

VERSTEVIGEN
Knip de tussenvoering en verstevig de beleg-
delen en de bovenkraag, zie de donkere delen
in het patroondelen overzicht. Strijk de naad
van de belegdelen. 

KRAAG VOOR EEN JAS ZONDER VOERING

kraag voorpand achterpand
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3 3. Speld de onderkraag aan de hals, de goede kanten op elkaar,
leg het middenachterteken en de schoudertekens van de kraag
en de hals op elkaar en leg de uiteinden van de kraag op de inge-
knipte patroontekens van de hals.
Naai de onderkraag aan de hals, begin en eindig zo dicht mogelijk
bij de uiteinden van de kraag. 

4. Knip de ronde halsnaden in. Knip de halsnaad en de kraagnaad
iets smaller. 

5. Speld de bevestigingsrand van de bovenkraag bij de hoeken
een klein stukje op de hals. Vouw en speld het beleg op de
halshoeken, de goede kanten op elkaar en naai beide halshoeken
van de belegdelen. 

6. Knip de naad van de kraag en de hals bij de buitenrand van
het beleg in op de breedte van de naad. Keer de hoeken naar
de binnenkant. 

7. Vouw de naad van de onderkraag en van de hals in de kraag.

Vouw de naad van de bevestigingsrand van de bovenkraag naar
de binnenkant, speld en naai de naad vlak langs de rand op de
hals. 

(Als u een ophanglusje op de hals wilt naaien, speld de uiteinden
van het lusje dan aan beide kanten van het middenachterteken
op de halsnaad voordat u de bovenkraag vast naait.)

8. Naai met een rechte steek een klein verticaal verstevigingsstiksel
op de hals bij de buitenrand van de belegdelen waarmee de naden
van de bevestigingsrand van de kraag op het beleg worden genaaid.
Als het kledingstuk klaar is, zitten de verstevigingsstiksels onder
de kraag.

KRAAG VOOR EEN JAS ZONDER VOERING


